
Zápis ze 166. (8.) schůze výboru ČMS dne 18. března 2009

Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, P. Girg, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, O. Krupková, E. Pelantová, L. Pick,
J. Rákosník.

Omluveni: M. Čadek, J. Franců, M. Krbec, B. Maslowski.

J. Kratochvíl oznámil, že 10. ročník SVOČ byl vyhlášen Slovenskou matematickou společností JSMF spolu
s ČMS JČMF a Slovenskou informatickou společností pod názvem SVOČ v matematice a informatice.
Dal ke zvážení, zdali by rozšíření o informatiku mělo zůstat i v příštích letech a zdali by bylo vhodné
přizvat ke spolupráci Českou společnost pro kybernetiku a informatku. Výbor k této otázce nezaujal
žádné stanovisko.

Závěrečná konference letošního ročníku SVOČ se uskuteční ve dnech 27.-29. května 2009 v Košicích.
Porotci za ČMS budou navrženi až podle počtu sekcí. Výbor schválil nákup publikací z edice historie
matematiky jako cen pro soutěžící a to v celkové ceně cca 10 tis. Kč.

J. Fiala oznámil, že ČMS byla dne 12. prosince 2008 zaregistrována jako ekonomický subjekt a bylo jí
přiděleno IČO 75154501.

L. Pick přednesl stručnou zprávu o hospodaření ČMS v roce 2008. Stav aktiv sekce k 18. březnu 2009
činí 426.816,37 Kč. Zřízení internetového bankovnictví je v jednání.

Výbor ČMS rozhodl odložit novou edici matematických oborových medailí JČMF na neurčito.

V návaznosti na úspěšnou organizaci Matematického víkendu EMS v roce 2004 (Praha), dvou česko-
katalánských matematických konferencí v letech 2005 (Praha) a 2006 (Barcelona), slovensko-rakouské
matematické konference v roce 2007 (Podbanské) a rakousko-slovinsko-katalánsko-česko-slovenské kon-
ference o diskrétní matematice v roce 2008 (Vídeň) zveme posledně jmenované národní matematické
společnosti ke spolupořádání konference v Praze ve třetím lednovém týdnu roku 2010. Přítomní členové
výboru přislíbili, že se v rámci svých odborností budou podílet na organizaci jednotlivých programových
sekcí.

Členská základna:

J. Fiala seznámil výbor s žadateli o členství ve společnosti.
7472 Ing. Jakub Šístek, Ph.D. (MÚ AV ČR, Praha)
7489 Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)

Oba jmenovaní byli jednomyslně přijati.

Ukončení členství
7002 Mgr. Aleš Krob — na vlastní žádost
2120 RNDr. Eva Nováková, CSc. — na vlastní žádost
3016 RNDr. Eva Sovjáková — na vlastní žádost
2837 Doc. Ing. Nina Častová — na vlastní žádost
1528 RNDr. Jaromír Krys, CSc. — na vlastní žádost
0292 RNDr. Miloslav Zelenka, CSc. — úmrtí
7175 Mgr. Zbyněk Urban — na vlastní žádost
3394 RNDr. Milan Konečný — pro neplacení členských příspěvků

Společnost má k 18. březnu 2009 celkem 421 člena.

Zapsal: J. Fiala


